
  
  

"ستواصل جامعة اإلمارات إسهامها اإليجابي في تقدم دولة 

اإلمارات العربية املتحدة من خالل تقديم برامج علمية عالية 

الجودة في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وتطوير 

 القدرات البحثية في الدولة، إلى جانب الشراكة الفاعلة 
ً
محليا

 لتعزيز إنتاج ونشر املعرفة ودعم التنمية الوطنية"
ً
 ودوليا

 اليومي  الرصدتقرير 
 

 الرؤية

 الرسالة
 

"الريادة واالبتكار في التعليم العالي، البحث العلمي وخدمة املجتمع 

 على املستويين املحلي والدولي."



 
  

 «سلوك أصحاب الهمم»وجامعة اإلمارات لتنفيذ « زايد العليا»تفاهم بين 

 

 

 

 

وقعت مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة وجامعة اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ 

مشروع تطوير مقياس السلوك التكيفي ألصحاب الهمم بما يتناسب مع البيئة اإلماراتية وفق األسس واإلجراءات العلمية لتطوير 

 .والتربوية على البيئة اإلماراتية وتقنين المقاييس النفسية

 اليومي  تقرير الرصد
 2018 ابريل 01 األحد 

 15مؤسسة العويس الثقافية" تكرم الفائزين بجوائز دورتها الـ "

  

 

 

 

وقال معالي الدكتور  ."منح مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية جامعة اإلمارات " جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أوشكت أن تستكمل عقدها الرابع إن  -ح الحفل في كلمته خالل افتتا -أنور محمد قرقاش 

وما زالت تحتضن اإلبداع العربي في الحقول األدبية المختلفة جيال بعد جيل وبمختلف التوجهات والمشارب الفكرية فهي ال 

 .تتوقف عند حدود معينة من التجربة اإلبداعية العربية الثرية

 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=23847&y=2018
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-03-30-1.3224476
http://wam.ae/ar/details/1395302678347
http://alwatannewspaper.ae/?p=314433
http://wam.ae/ar/details/1395302678319
http://www.alittihad.ae/details.php?id=23702&y=2018
https://www.albayan.ae/five-senses/mirrors/2018-03-30-1.3224143
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/861a3e37-55b4-43bb-97ec-081855850797
https://www.emaratalyoum.com/life/culture/2018-03-30-1.1084918
http://alwatannewspaper.ae/?p=314561
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  جامعة اإلمارات تطور برامج التدريب العملي
 

 
 

 

 

انتهت كلية القانون بجامعة اإلمارات من تنفيذ خطة طموحة لتطوير برامج التدريب العملي للطلبة داخلياً وخارجياً وتفعيل 

مشاركاتهم في المسابقات العالمية السنوية، بما في ذلك المسابقات الثالث الشهيرة مسابقة أكسفورد، جسب األميركية ووليام 

 2019 /2018مسا. وتستعد الكلية لطرح أول برنامج للدكتوراه مع بداية العام األكاديمي المقبل سرافيز للتحكيم التجاري في الن

 .بحسب الدكتور محمد حسن القاسمي عميد الكلية

 البتكارهم نظام مكافحة الغرق« حمدان التعليمية»طالب يفوزون بجائزة  3

 

 

��� 

 

ابتكر ثالثة طالب مواطنين يدرسون في جامعة اإلمارات نظاماً لمكافحة الغرق وينبئ بحاالت الغرق قبل وقوعها ويهدف لتوفير 

 .مارسة نشاط السباحة، وحماية األرواح ووضع حد لحوادث الغرق، وتحسين ممارسات رجال اإلنقاذبيئة آمنة لم

https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2018-03-31-1.3224933
http://www.alittihad.ae/details.php?id=23721&y=2018
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات تدشن مكتبة الكلية 

 

 

 

 

ساعة القراءة" التي أطلقتها الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية "، وبمناسبة مبادرة "2018احتفاًء بـ"شهر القراءة 

بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، دشنت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة مكتبتها 

 .الكلية الخاصة األولى ضمن سلسلة من المكتبات المتفرقة سيتم إنشاءها في أرجاء مبنى

 

  تقنية جديدة تعالج مياه تكرير النفط الملوثة
 

 

 

تبذل دولة اإلمارات جهوداً كبيرة في معالجة الملوثات الناتجة من العمليات الصناعية واستخراج النفط وتكريره من أجل الحفاظ 

على البيئة، حيث تعتبر هذه الملوثات من أهم مشاكل قطاع النفط والبترول، ولحل هذه المشاكل برؤى جديدة كان ال بد من وجود 

اعية والعلمية للبحث عن حلول مبتكرة في مواجهة تلك األضرار، وبالتعاون بين جامعة اإلمارات شراكات بين المؤسسات الصن

 .باني للبترول إحدى هذه الشراكاتوشركة أبوظبي لتكرير النفط )تكرير( ومركز التعاون اليا

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/bd3c367d-bc6d-4b59-bbf8-5944bf021c72
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/97cfb2a5-4751-4e8c-bbdf-e199013245ea

